
Άδ.Γεωργιάδης:  

Να προτιμάτε το Καλάθι για να κερδίζετε λεφτά και να πηγαίνουν οι 

τιμές προς τα κάτω - Πανευρωπαϊκό θέμα μελέτης το καλάθι του 

νοικοκυριού - Όσοι το κορόιδευαν θα καταπιούν τη γλώσσα τους – 

Εντός Φεβρουαρίου αναμένονται οι πρώτες νέες μειώσεις στο 

"καλάθι του νοικοκυριού"- Αυτή την στιγμή δεν τίθεται ζήτημα για 

νέο Fuel Pass 

 

«Το Καλάθι του Νοικοκυριού, λειτουργεί και είναι φτιαγμένο για όλους μας 

για να κερδίζουμε χρήματα» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

'Αδωνις Γεωργιάδης κατά την διάρκεια επίσκεψής του σε δύο καταστήματα 

αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Ο υπουργός δήλωσε: «Βγαίνουν και φωνάζουν 

"αυξήσεις, αυξήσεις, αυξήσεις". Ελάτε στα σούπερ μάρκετ μόνοι σας και 

δείτε με τα μάτια σας τα προϊόντα στο Καλάθι. Οι τιμές είναι όλες ίδιες και 

λίγες προς τα κάτω. Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» λειτουργεί και είναι 

φτιαγμένο για όλους μας για να κερδίζουμε χρήματα. Χρησιμοποιείστε τις 

αγορές σας έξυπνα για να ωθήσετε και τις υπόλοιπες βιομηχανίες να πάνε 

γρηγορότερα σε μειώσεις. Μειώσεις τιμών θα έρθουν τις επόμενες 

εβδομάδες, ήδη κάποιες έρχονται, αλλά αν στραφούμε όλοι γρηγορότερα 

προς το καλάθι, θα έρθουν μεγαλύτερες και γρηγορότερα. Σήμερα βρήκα 

γάλα ιδιωτικής ετικέτας 1,09. Θυμίζω ότι το γάλα ιδιωτικής ετικέτας την 

πρώτη εβδομάδα, πριν δηλαδή από 13 εβδομάδες το χαμηλότερο είχε 1,12, 

τώρα έχει 1,09. Βρήκαμε επώνυμο κοτόπουλο επώνυμο 2,95. Αυτό δεν 

υπήρχε πέρσι. Κάντε έξυπνες αγορές από το Καλάθι και όλα θα πάνε 

καλά». 

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται 

για όλες τις τιμές από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω του «e-

Καταναλωτής», κι έτσι να επιλέγουν το σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα που 

τους συμφέρει. 

 

Πανευρωπαϊκό θέμα μελέτης το καλάθι του νοικοκυριού - Όσοι το 

κορόιδευαν θα καταπιούν τη γλώσσα τους 

Για το καλάθι του νοικοκυριού, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι γίνεται 

πανευρωπαϊκό θέμα μελέτης. Μάλιστα ανέφερε ότι μετά τη Γαλλία, 

παρόμοιο καλάθι με τη χώρα μας ετοιμάζει και άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός, όταν ανακοινωθεί ποια χώρα 

είναι, όσοι κορόϊδευαν το καλάθι θα καταπιούν τη γλώσσα τους, 

εκτιμώντας ότι τους επόμενους 2 μήνες οι τιμές στα προϊόντα θα πέσουν.  

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι αυτά είναι τα ζητήματα που 

απασχολούν τον λαό, οι τιμές των προϊόντων, οι δουλειές, οι συντάξεις, 



αλλά για όλα αυτά ο κ. Τσίπρας στη συζήτηση στη Βουλή δεν είχε να μας 

πει κάτι. 

 

Εντός Φεβρουαρίου αναμένονται οι πρώτες νέες μειώσεις στο 

"καλάθι του νοικοκυριού" 

 

Εντός Φεβρουαρίου αναμένονται οι πρώτες νέες μειώσεις στο καλάθι του 

νοικοκυριού, επισημαίνει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις 

Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ 

υπογραμμίζει πως για 14η εβδομάδα διατήρησε σταθερή την αξία του.  

 

"14η εβδομάδα εφαρμογής του "Καλαθιού του Νοικοκυριού" και από τα 

833 προϊόντα 65 (7.80%) παρουσίασαν αύξηση, 48 (5.76%) παρουσίασαν 

μείωση, και 720 (86.43%) παρέμειναν σταθερά! Σε αξία συνόλου 

"Καλαθιού" η αξία έμεινε σταθερή. Εντός Φεβρουαρίου αναμένονται οι 

πρώτες νέες μειώσεις", αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης. 

 

Αυτή την στιγμή δεν τίθεται ζήτημα για νέο Fuel Pass 

Αυτή την στιγμή δεν τίθεται θέμα στην κυβέρνηση για νέο Fuel Pass, όπως 

δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης. 

Μιλώντας στην δημόσια τηλεόραση, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι οι τιμές 

στα καύσιμα αυτή την στιγμή παραμένουν πολύ χαμηλότερες, 

επισημαίνοντας ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι χαμηλότερη τώρα 

από όταν ξεκίνησε η διάθεσή του. 

«Έχουμε περάσει τον μισό χειμώνα. Η κατανάλωση των καυσίμων ήταν 

τελικά μικρότερη από αυτή που είχαν προϋπολογίσει όλες οι χώρες. Όλες 

οι αποθήκες καυσίμων στις ευρωπαϊκές χώρες είναι γεμάτες και δεν 

υπάρχει εκβιασμός από τις αγορές» δήλωσε επίσης, εκτιμώντας ότι οι τιμές 

το επόμενο διάστημα θα υποχωρήσουν. 

Σημείωσε, μάλιστα, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 1,30 ευρώ είναι 

χαμηλότερο από ό,τι ξεκίνησε, παρόλο που οι καταναλωτές τις 

προηγούμενες εβδομάδες το προμηθεύονταν στο 1,10 ευρώ/λίτρο. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι «παράλογο κάποιος να περιμένει να 

προμηθευτεί πετρέλαιο τον Φεβρουάριο, όταν μπορούσε να το κάνει τους 

προηγούμενους μήνες», επισημαίνοντας ότι αυτή την στιγμή δεν μπορεί να 

γίνει κάποια πρόβλεψη. 

«Αυτή την στιγμή η γενική εικόνα των διεθνών αγορών δεν είναι εικόνα 

πανικού», πρόσθεσε ο υπουργός γεγονός στο οποίο βοήθησε, όπως είπε, ο 

σχετικά ήπιος χειμώνας στην Ευρώπη. 

 


